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MAIS CRÉDITO EM 2018!
Estabilidade econômica traz perspectivas positivas para o
crédito e beneficia o Setor da Distribuição de Veículos.

ENTREVISTA

SETOR

MERCADO

Antonio Megale, Presidente da Anfavea,
comenta a atualidade do setor automotivo
brasileiro e avalia o Programa Rota 2030.

Segmento de duas
rodas se prepara para a
retomada das vendas.

É preciso evoluir na gestão
de peças e extrair o máximo
de rentabilidade.

B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.
Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,
a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.
B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
B3: o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA e a CETIP.
Saiba mais em B3.COM.BR

editorial

Resiliência para
voltar a crescer!
Por Alarico Assumpção Júnior

I

niciamos 2018 com ânimo renovado pelos resultados obtidos no balanço final dos emplacamentos de veículos em
2017, que trouxe a retomada do crescimento para o nosso Setor. Lastreados pela recuperação da economia, que
se descolou da política, fomos beneficiados pelo controle da inflação, pela redução das taxas de juros, redução da
inadimplência, pelo início da retomada dos empregos e da produção industrial.
Esse colchão de benefícios, atrelado à Reforma Trabalhista (já vigente), nos faz crer que 2018 será ainda mais
positivo a todos os segmentos automotivos, ainda que de forma moderada, já que, por melhor que seja o crescimento, estimado
em 10%, estaremos retomando volumes perdidos ao longo dos últimos quatro anos.
Vale ressaltar que também a FENABRAVE e a FENACODIV iniciaram não apenas um novo ano, mas uma nova gestão.
Com propósitos e planejamento renovados, começamos 2018 entusiasmados e com energia para definir os Pilares Estratégicos
que regerão as metas e ações que serão empreendidas para que as duas entidades, por mim presididas, possam gerar os resultados
que as Associações de Marca e suas Redes anseiam neste momento de recuperação do
mercado.
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Como parte da Reunião de Planejamento, realizada com a Diretoria Executiva que
me acompanhará até 2020, na FENABRAVE, foram estabelecidos os seguintes Pilares
Estratégicos para a entidade:
• Político
• Educacional
• Inteligência de Mercado
Este tripé sustentará ações que serão vistas e amplamente divulgadas, em nossos
MAIS CRÉDITO EM 2018!
canais de comunicação, ao longo deste ano e que, certamente, serão relevantes para os
negócios das Concessionárias de todo o País.
Seguiremos, acima de tudo, no propósito de continuar representando os interesses
ENTREVISTA
SETOR
MERCADO
da maioria das nossas associadas, dando suporte e prosseguimento a projetos que afetem
o Setor como um todo.
Importante ressaltar, porém, que não basta que a FENABRAVE, as Associações de Marca ou os SINCODIV´s promovam
ações em prol do Setor. Para que a retomada do crescimento e da rentabilidade se efetive, é preciso que todos os empresários,
individualmente, sejam resilientes e possam não apenas fazer a correta gestão de suas empresas, mas se adaptar e conduzi-las às
mudanças necessárias ao novo perfil de mercado, de consumidor, de produtos, serviços e do novo formato de relacionamento
que envolve experiência e mobilidade.
Para isso, será necessário compreender que o mundo é tecnológico, mas os relacionamentos são humanos. Devemos lembrar
que devemos usar a tecnologia em nosso favor, mas jamais esquecer que o que comandará o nosso sucesso está, diretamente,
ligado aos nossos relacionamentos, sejam com os nossos clientes, colaboradores, parceiros de negócios ou junto às entidades
que nos representam.
Que possamos continuar unidos! Porque é preciso resiliência para voltar a crescer! Mas é preciso fortalecer os relacionamentos para continuar crescendo.
Um ótimo ano a todos!
Janeiro/Fevereiro
2018
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negócios e reestrutura sua gestão, buscando processos mais eficientes.
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O setor automotivo vive um momento de disrupção.
Inovar é preciso, e urgente, dizem especialistas.
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Analisar os números do negócio de peças e a gestão
de compras é um dos aspectos mais importantes para
alcançar o máximo de sua rentabilidade.

Autorização para reprodução de textos
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a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura, desde que
mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos assinados
devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.
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O que a Reforma Trabalhista diz sobre mudanças na forma de
contratação de vendedores. Leia artigo de Sérgio Schwartsman,
Sócio Coordenador da área trabalhista do escritório Lopes
da Silva & Associados – Sociedade de Advogados.

Baixe esta edição da Revista Dealer
em seu tablet ou smartphone.
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Expectativas positivas para 2018
Depois de anos consecutivos registrando quedas nas vendas
de veículos, o mercado brasileiro voltou a mostrar sinais claros de
recuperação no ano passado. Com isso, a FENABRAVE trabalha
com expectativa de manutenção do clima favorável às vendas
para todos os segmentos, registrando novo ciclo de crescimento,
podendo alcançar 10,3% com relação ao ano passado, somados
todos os segmentos.
No início de janeiro, a FENABRAVE realizou coletiva de imprensa para a divulgação dos dados de 2017 e das projeções para 2018.
O encontro foi conduzido pelo Presidente Alarico Assumpção
Júnior e contou com a participação dos Vice-Presidentes Carlos
Porto (Motos), Marcelo Nogueira (Tratores e Máquinas Agrícolas)
e Sérgio Zonta (Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários),
que comentaram os resultados dos segmentos que representam,
além da economista Tereza Fernandez, da MB Associados, que
apresentou as perspectivas econômicas para o cenário atual.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, a
projeção da FENABRAVE aponta para uma alta de 11,9% sobre
os resultados de 2017. Já para caminhões e ônibus, a entidade
projeta crescimento de 8,6%, sendo 9,5% para caminhões, 5,4%
para ônibus e 7,8% para implementos rodoviários.
O segmento de motocicletas, que vem sofrendo sucessivas
quedas desde a crise de 2008, poderá apresentar alta em 6,5%.
Para tratores, o crescimento projetado pela entidade é de 5,1% e,
para colheitadeiras, a estimativa de 5,4% de alta.

Balanço 2017
Em 2017, os emplacamentos de todos os segmentos somados
(automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos) apresentaram
alta acumulada de 1,33% na comparação com 2016, somando
3.216.761 unidades, ante as 3.174.598 registradas no ano anterior.
Os segmentos de automóveis e comerciais leves também
apresentaram crescimento no acumulado do ano, com alta de
9,36% sobre 2016. Ao todo, foram emplacados 2.172.235 veículos
desses segmentos em 2017, contra 1.986.303 em 2016.
O mercado de caminhões somou, em 2017, 52.069 unidades,
o que representa alta de 3,53% sobre o ano anterior. Na mesma
comparação, as vendas de ônibus cresceram 10,66%, totalizando
15.099 unidades. No mesmo ritmo, o segmento de implementos
rodoviárias avançaram 8,11% no ano passado, com o total de
25.602 unidades.
As vendas de motocicletas registraram 14,71% de queda ante
o ano anterior, com 851.211 emplacamentos.

Inscrições para 28º Congresso & ExpoFenabrave
Os preparativos para o 28º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado
nos dias 7 e 8 de agosto de 2018, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, estão acelerados. As inscrições terão início a partir da segunda quinzena de março.
Desta forma, as Redes de Concessionárias e Associações de Marca já podem
programar e organizar sua participação e a de suas equipes nesse evento, que
é o maior da América Latina no Setor de Distribuição de Veículos e que, neste
ano, terá como tema: “Resiliência - O mundo é digital e o relacionamento
é humano”.
Pelo 11º ano consecutivo, o banco Itaú será o Patrocinador Máster do evento.
Em breve, será possível acessar o novo site com as informações sobre o processo
de inscrição e informações sobre hospedagem, transporte e dicas de viagem.
Ao longo dos próximos meses, serão publicados, no site oficial do 28º
Congresso & ExpoFenabrave e nos Informativos especiais do evento, todos
os detalhes sobre a programação do Congresso e da ExpoFenabrave, feira de
negócios voltadas ao Setor que, neste ano, terá 8 mil m² de área.

. Até o momento, já foram confirmadas as presenças das seguintes empresas: Auto Avaliar, Auto
Force, B3, Baitz, Ccm Tecnologia, Dealernet, Followize, Growbit, Isoflex, Linx, NBS e Syonet.
Fique atento para não perder os prazos e dicas,
garantindo o máximo de aproveitamento desse
importante investimento em seu negócio.
Revista Dealer
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Diretoria Executiva
define o Planejamento
Estratégico 2018/2020
A Diretoria Executiva da FENABRAVE esteve reunida, no dia 16 de janeiro,
no Hotel Renaissance, em São Paulo, para a estruturação do Planejamento
Estratégico da Gestão 2018/2020. Durante a intensa agenda, os participantes
discutiram assuntos de extrema relevância para o desenvolvimento do Setor
da Distribuição de Veículos no País, como os pilares estratégicos definidos
para os próximos três anos e as comissões de trabalho, que contarão com
suporte de todos os departamentos e assessorias da FENABRAVE.
Entre as palestras, foram abordados temas como Panorama Econômico
Brasileiro e Mundial, Panorama Político para o Brasil, Projetos
Educacionais da FENABRAVE – com a parceria da FCU (Flórida Christian
University) e coaching, além de assuntos jurídicos, de comunicação
e, também, a apresentação de cada área interna da entidade.

Os três Pilares Estratégicos da Gestão 2018/2020
Político
A FENABRAVE é a uma das principais referências do
Segmento Automotivo, junto ao Congresso Nacional,
Governo Federal, Governos Estaduais e Prefeituras
Atua em Conjunto com todas as Entidades
correlatas do segmento automotivo
Responsável pela criação da FREMOB – Frente Parlamentar
da Mobilidade, que congrega mais de 250 Parlamentares.
Prioridades nesta gestão:
• Defesa da Lei 6729
• Programa de Sustentabilidade Veicular
• RENAVE
• RENAGRAV
• Venda Direta
• Novo Relacionamento com Seguradoras

Inteligência de Mercado
		Pesquisa de Relacionamento das Marcas
Relatório mensal de Inteligência de Mercado
DMP - Dados de Mercado Personalizados
Discussão sobre o futuro do negócio da distribuição
Workshops
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Educacional
Universidade Web Fenabrave:
• Mesas Redondas Mensais de Melhores Práticas
• Parceria com EGA - Escola de Gestão Automotiva e FCU –
Florida Christian University: CERTIFICAÇÃO AMERICANA
• Presença em países da ALADDA
Eventos com FCU – no Brasil e no Exterior:
• Interdealership
• Interbusiness
• Temos uma base de inteligência Internacional
de Mercado em Orlando na Flórida (FCU)
Missões técnicas no exterior:
• Autos
• Caminhões
• Tratores e Máquinas Agrícolas
Encontro dos Vendedores e Gestores em todo o Brasil:
• 18 Encontros por ano, a custo ZERO para os Participantes

foto: Kátia Arantes

Diretoria Executiva e equipe de colaboradores e assessores da FENABRAVE, durante Reunião de Planejamento Estratégico da Gestão 2018-2020.

Associações de Marcas
elegem novas diretorias

SINCODIV’S elegem
novas lideranças

• A Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo/
Volare – ASSOVOLARE elegeu Luiz Fogaça de Souza
para Presidente, para o biênio 2018-2019.

• Paulo Cesar Boscolo foi eleito Presidente do
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores
de Veículos no Estado de Mato Grosso SINCODIV/MT, para o triênio 2017/2020.

• Azanor Possoli foi eleito Presidente da Associação Nacional
dos Concessionários Iveco - ANCIVE, para o biênio 2018/2019.
• A Associação Brasileira de Distribuidores Randon –
ABRADIR - elegeu Daltro Antônio Dal’Acua como
Presidente da entidade para o biênio 2018/2019.
• Foi eleito presidente da Associação dos Concessionários
JAC Motors - ACJ, Nicolas Habib, para o biênio 2017/2019.
• A Associação Brasileira dos Concessionários
LS Tractor – ABCLS - elegeu Antonio Ailton
Pezzo Clivelaro para o biênio 2018/2019.
• Pedro Teixeira Barroso Neto foi eleito, para o biênio
2017/2018, presidente da Associação Brasileira dos
Concessionários Rodas e Naúticas BRP - ASSOBRP.
• A Associação Brasileira dos Distribuidores DAF –
ASSODAF - elegeu Sauer Salum Filho, presidente
da entidade, para o biênio 2018/2019.
• Alessandro Portella Maia foi eleito presidente da
Associação Brasileira dos Concessionários Land Rover e
Jaguar - ABRALAND JAGUAR - para o biênio 2018/2019.

• O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos no Estado de Santa Catarina - SINCODIV/
SC elegeu, no dia 8 de janeiro, Julio Schroeder como
Presidente da entidade, para o triênio 2018/2020.
• Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa foi eleito
presidente do Sindicato dos Concessionários e
Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe
- SINCODIV/SE - para o triênio 2017/2020.
• O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos do Estado do Pará/Amapá - SINCODIV/ PA AP elegeu Karina Denardin para o biênio 2018/2020.
• Foi eleito presidente do Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos
do Estado de Alagoas - SINCODIV/AL, Helder
Tenório Lins, para o biênio 2018/2020.
• Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Jr., foi eleito
presidente do Sindicato dos Concessionários e
Distribuidores de Veículos do Estado do Pernambuco
- SINCODIV/PE, para o biênio 2018/2020.

Revista Dealer

7

radar fenabrave

Agenda
Acompanhe os principais eventos e ações que estiveram na
Agenda da FENABRAVE no primeiro bimestre de 2018
JANEIRO

FEVEREIRO

SINCODIV’S se reúnem em São Paulo

• A FENABRAVE esteve representada no 1º Workshop Veículos
Automores que faz parte do projeto “Corredores Logísticos
Estratégicos”, que visa mapear e diagnosticar os corredores
logísticos por onde circulam os principais produtos da economia
do País. O evento aconteceu no dia 6 de fevereiro, em Brasília.

• No dia 18 de janeiro, presidência, diretoria e executivos da
FENACODIV e dos Sincodiv’s estaduais, de todo o Brasil, se
reuniram, em São Paulo, para tratar diversos assuntos de
interesse da Federação. Durante a reunião, foi apresentado,
aos participantes, o balanço das atividades da Fenacodiv,
realizadas entre 2014 a 2017, e as novidades do programa
de Encontros dos Vendedores FENACODIV para 2018.
Além disso, a programação do dia contou com a participação
do Professor Doutor Anthony Portigliatti, da Flórida
Christian University, que fez duas apresentações, uma
com o tema “Mudanças são obrigatórias - Crescimento
é opcional” e outra sobre o SOAR – ferramenta de
avaliação de perfil de comunicação pessoal que, dentre
outros objetivos, auxilia no desenvolvimento de equipes,
reconhecendo as habilidades de cada indivíduo e os
direcionando às atividades nas quais terão mais sucesso.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior,
foi recebido pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Maggi, no dia 22 de fevereiro, em
Brasília, para tratar do Plano Safra 2018/2019. Na oportunidade,
também estiveram presentes Ricardo Lima, Vice-Presidente,
Valdner Papa, Diretor de Relações com o Mercado, além
de Paulo de Tarso Costabeber, Presidente da ABRAFORTE
- Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland.

Os participantes do encontro responderam ao
questionário e receberam o resultado completo
do SOAR. Esta ferramenta estará à disposição dos
Sincodiv’s para oferecê-la aos seus associados. Mais
informações sobre o SOAR com o Sincodiv local.
• José Batista Simão, Vice-Presidente da FENABRAVE, participou
de almoço com Paulo Skaf, presidente da FIESP - Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo, na sede da entidade, no
dia 26 de fevereiro, na capital paulista. Na ocasião, também
participaram do evento alguns convidados da FIESP.

Programa Rota 2030

• Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE
para os segmentos de tratores e máquinas agrícolas,
representou a entidade durante o “Lançamento Custeio
Antecipado Safra 2018/2019”, evento realizado pelo Banco
do Brasil, realizado em 30 de janeiro, em Rio Verde, Goiás.
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• Em janeiro e fevereiro, a FENABRAVE participou, em Brasília, de
reuniões no Departamento das Indústrias para a Mobilidade e
Logística, da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial – SDCI, do MDIC. Comandadas pelo Secretário Igor
Calvet e pela diretora Margarete Gandini, as reuniões trataram
de algumas questões sobre o Programa Rota 2030 Mobilidade
e Logística, dentre elas, o estágio atual das negociações e a
definição dos próximos passos. Participaram dos encontros:
Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, Ricardo
Lima, Vice-Presidente, Valdner Papa, Diretor de Assuntos com
o Mercado, e Luiz Antonio Fleury Filho, Diretor de Relações
Institucionais da entidade e ex-governador de São Paulo.

Reuniões Setoriais
• Nos dias 7 e 8 de fevereiro, as lideranças dos segmentos
de Automóveis e Comerciais Leves, Caminhões, Ônibus
e Implementos Rodoviários, Motocicletas e Tratores e
Máquinas Agrícolas, se reuniram na sede da FENABRAVE,
em São Paulo. Com a participação dos Presidentes e
executivos das Associações de Marca, foram tratados
assuntos diversos, além do planejamento dos segmentos
representados pela entidade, para a gestão 2018/2020.

FENABRAVE e FENACOVIV
adotam novos slogans
A partir deste ano, a FENABRAVE passa a adotar,
junto ao seu logotipo, o slogan “Desde 1965 Movendo
o Brasil”. A criação foi apresentada durante a reunião
de Planejamento Estratégico da Gestão 2018-2020,
que aconteceu em 16 de janeiro, em São Paulo.
Outra inovação aconteceu na FENACODIV,
que passou contar com slogan atrelado ao
seu logotipo: “Conectando Pessoas”.

Além da pauta tradicional, tratada nas reuniões setoriais,
foram apresentados, também, os Pilares Estratégicos Político, Educacional e Inteligência de Mercado - definidos
para os próximos três anos de gestão do presidente
da entidade, Alarico Assumpção Júnior, bem como as
comissões de trabalho, que contarão com suporte de
todos os departamentos e assessorias da FENABRAVE.

Automóveis e Comerciais Leves

ALADDA realiza encontro no Peru
• Os dirigentes da ALADDA – Asociación Latinoamericana de
Distribuidores e Automotores se reuniram em dezembro
de 2017, no Peru. A reunião contou com a presença de
representantes da Argentina, Brasil, Chile, Equador, México,
Paraguai e Peru e, pela primeira vez, da Guatemala.

Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários

Motocicletas

Durante o encontro, os participantes apresentaram os
recentes resultados de seus respectivos mercados e
debateram alguns temas comuns, como a importação de
veículos usados, combate à corrupção, as mudanças pelas
quais o modelo de negócios do Setor da Distribuição de
Veículos vem passando, renovação de frota, incentivo
ao comércio internacional entre os países membros
da ALADDA, oferta de crédito, dentre outros.
Além do Presidente da ALADDA, Alarico Assumpção
Júnior, estiveram presentes: Samir Dahas Bittar, VicePresidente da ALADDA e FENABRAVE, Sérgio Zonta,
Vice-Presidente de Caminhões da FENABRAVE, Paulo
Matias, membro do Conselho Deliberativo da FENABRAVE
e presidente da ABRAFOR - Associação de Concessionários
de Caminhões Ford e, também, Valdner Papa, Diretor
de Assuntos com o Mercado da FENABRAVE.

Tratores e Máquinas Agrícolas

Revista Dealer
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Um ano promissor para a
Universidade WEB Fenabrave
O ano de 2018 começou a todo vapor na Universidade WEB
Fenabrave. Já estão abertas as inscrições para cursos e palestras
que, como sempre, abordam assuntos relevantes para a formação e
capacitação dos colaboradores da Rede de Distribuição de Veículos.
Já estão disponíveis, na plataforma, as palestras “A dualidade do Pós-Venda: Produtos x Serviços” e “Estoque de peças
obsoletas: como sanar e o que fazer com o estoque existente em
Concessionárias”, além dos cursos, com 8 horas de duração, sobre
Assertividade para Concessionários e Gestão eficaz do tempo
para Concessionárias.
A comunicação, quando feita de forma adequada, impacta,
diretamente, na produtividade e na saúde das pessoas. O assunto
está sendo contemplado na grade de cursos de fevereiro, em “A
Comunicação como elemento de produtividade em Concessionárias”, com Marcelo Prauchner Duarte.
Outro assunto, da grade de cursos de fevereiro, é: “Estratégias
inovadoras e criativas de gestão para concessionários”, que será
ministrado por Valdner Papa, Coordenador dos Projetos Educacionais da FENABRAVE. O consórcio é uma excelente fonte de
receita para as Concessionárias, por isso, o curso “Conhecendo
mais sobre o produto consórcio” estará disponível, também em
fevereiro, com as orientações de Otílio Rodrigues.
Em breve, estarão disponíveis, também pela Universidade
Web Fenabrave, três entrevistas feitas para o programa Mesa
Redonda de Melhores Práticas, com abordagens atuais sobre as
necessidades do Setor da Distribuição de Veículos.
A importância da rede social Linkedin, e como ela tem mudado a forma de se fazer negócio, foi o primeiro tema conduzido por
Silvana Vallochi, âncora do programa, em entrevista com Denise
Maia, executiva do Linkedin.

O tema “Como implementar uma cultura de saúde na sua
empresa?” foi o destaque da entrevista com Jorge Carvalho, sócio fundador da HealthCO Consultoria em Saúde Empresarial. O
último programa abordou as mudanças trazidas com o e-Social,
na análise de Alessandra Chaves, da Totvs, empresa de tecnologia, e cuja matéria destacamos no Apoio Jurídico desta edição da
Revista Dealer.
A Universidade Web Fenabrave trabalha em parceria com a
Escola de Gestão Automotiva e a Florida Christian University – FCU
e oferece o que há de mais moderno em ensino a distância e conteúdo de interesse do Setor com alto impacto no dia a dia de trabalho.
Até o momento, são 65 cursos disponíveis na plataforma, com cerca
de 6 mil alunos treinados e mais de 20 mil matrículas realizadas.

Parceria com a ALADDA
A Universidade Web Fenabrave está atravessando fronteiras. Diante do sucesso, no Brasil, com os cursos voltados
para o Setor da Distribuição de Veículos, a área educacional da FENABRAVE está firmando acordo com vários países
que compõem a ALADDA - Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores, entidade que representa
os Concessionários de veículos de 19 países na América
Latina e Estados Unidos, também presidida por Alarico
Assumpção Júnior. O objetivo é aprofundar o conhecimento nas diversas áreas que envolvem o negócio da
Distribuição de Veículos, oferecendo cursos legendados
para o idioma espanhol.

Mais Informações pelo telefone (11) 5582-0030/0063 ou www.universidadefenabrave.com.br

Encontro de Vendedores terá novidades para 2018
Com o objetivo de atender às demandas mais atuais de capacitação das Redes de Distribuição de Veículos no País, o Encontro
de Vendedores, Gestores e Consultores Técnicos, promovido pela
FENACODIV, em parceria com os Sincodiv’s e com a EGA- Escola
de Gestão Automotiva, foi remodelado para as edições de 2018.
Nesta 4ª temporada, o programa apresentará, aos participantes, as principais mudanças, atualizações e inovações relacionadas
ao nosso Setor, o dia a dia dos profissionais das Concessionárias,
bem como o relacionamento com o consumidor.
A expectativa para 2018 é repetir o sucesso alcançado no ano
passado, quando 4,7 mil colaboradores da Rede participaram dos
eventos, realizados em 18 estados, totalizando 4,6 toneladas de
alimentos arrecadados, aproximadamente.
Dentre as mudanças para este ano, estão o novo formato do
conteúdo em workshops, destinados aos profissionais de vendas
e pós-vendas, de todos os segmentos automotivos. Além disso,
também serão realizadas palestras presenciais, transmissão de
10
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vídeo-aulas com estudo de casos, atividade prática em grupo e
devolutiva aos participantes sobre o conteúdo assimilado.
A primeira edição do “Encontro de Vendedores 2018” aconteceu em 1º de março, em Sinop, no Mato Grosso, e reuniu 250
participantes. O evento arrecadou 300 quilos de alimentos não
perecíveis, que serão doados para entidade assistencial CARTAS
– Centro de Apoio e Reabilitação Toxicômano e Alcoolistas de
Sinop. Para mais informações sobre próximos Encontros, entre em
contato pelo telefone: (11) 5582-0045, Whatsapp: (11) 9126 4826 ou
envie e-mail para universidade@fenabrave.org.br.

entrevista

Antonio Megale

De volta
à rota do
crescimento
Na presidência da Anfavea desde abril de 2016,
Antonio Carlos Botelho Megale entra no último
ano de sua gestão, e avalia o atual cenário
vivido pelo setor automotivo brasileiro, como
positivo. Porém, vendas acima dos 3 milhões
de unidades ao ano só devem acontecer depois
de 2020, segundo projeções da entidade.
Megale, que também é engenheiro mecânico
e acumula o cargo de Diretor de Assuntos
Institucionais da Volkswagen, chegou à presidência
da Anfavea já pensando na estruturação de um
programa que substituísse o Inovar-Auto.
Traçou, com sua equipe, o Rota 2030 que
estabelece uma previsibilidade para que a
indústria automotiva consiga programar
investimentos com mais segurança, além de novas
metas para a eficiência energética e segurança
11
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veicular, que também devem elevar a indústria
a novos patamares na esfera tecnológica.
Embora o Inovar-Auto, encerrado em 31 de
dezembro de 2017, tenha permitido que a
indústria automotiva brasileira desse um grande
salto no nível tecnológico dos modelos vendidos
aqui, aumentando a competividade do setor,
principalmente porque muito foi investido em
pesquisa e desenvolvimento, Megale acredita que,
com o novo programa, os veículos produzidos
no País estarão, nos próximos anos, em um
patamar tecnológico ainda mais elevado.
Nesta entrevista, concedida à Revista Dealer, o
executivo conta um pouco sobre sua visão da
Concessionária do futuro, a retomada do mercado
em 2018 e as medidas previstas no Rota 2030.

entrevista

Revista Dealer – Depois de 4 anos sucessivos de
quedas nas vendas de veículos, no ano passado,
o mercado brasileiro voltou a crescer. Qual é a
expectativa da Anfavea para os próximos anos?
Antonio Megale – A expectativa para os próximos
anos é positiva. Mesmo com uma base de comparação ainda baixa, o fato de ter voltado a crescer em
2017, após quatro anos de quedas consecutivas, é
motivo de celebração. Esperamos, agora, iniciar
um novo ciclo de crescimento de forma perene e
sustentável, a começar com 2018, quando esperamos aumentos em licenciamento, exportação
e produção.

o que significa vender para o mercado externo 42,2
mil unidades. E a produção chegará em 120,3 mil
unidades, uma elevação de 16,2%.

Revista Dealer – Em sua avaliação, em
quanto tempo o mercado deve voltar
ao patamar de 3 milhões de unidades
entre automóveis e comerciais leves?
Antonio Megale – Acreditamos que voltaremos a
este patamar, no licenciamento, apenas depois de
2020, mas tudo vai depender do encaminhamento
político e das reformas propostas pelo governo, que
podem acelerar este processo. Elas são extremamente importantes para oferecer uma visão de médio e
longo prazo, algo essencial para que as empresas tenham mais previsibilidade e invistam mais no País.

Revista Dealer – De que forma montadoras e
suas Redes de Distribuição podem trabalhar
juntas para retomar e garantir o ritmo
de crescimento para os próximos anos?
Antonio Megale – Os fabricantes de veículos e de
máquinas agrícolas e rodoviárias estão bastante
otimistas com o cenário esperado para 2018, assim
como a sua Rede de Distribuição deve estar. Neste
período de grandes dificuldades, trabalhamos ainda
mais juntos para superar este momento da melhor
forma possível, e o mesmo deve acontecer agora que
estamos saindo deste grande desafio. Nós estamos
sempre investindo, desenvolvendo e produzindo o
melhor produto para nosso consumidor e temos,
nas Concessionárias, um parceiro muito importante. Temos que estar unidos para que a compra
de um produto, como um veículo, seja o mais
marcante possível.

Revista Dealer – Acredita que, com a retomada
prevista para a economia, o desempenho dos
segmentos de caminhões, ônibus e implementos
rodoviários será retomado este ano?
Antonio Megale – Estes setores são bons balizadores
do aquecimento da economia. Em 2017, as vendas de caminhões subiram 2,7%, e as de ônibus,
5,3%. Isto é sinal que o PIB está se movimentando.
Para este ano, a expectativa é do licenciamento de
veículos pesados – que soma caminhões e ônibus
– crescer 24,7%, ou seja, chegar em 79,5 mil unidades. As exportações devem aumentar em 12,8%,

“O fato de termos voltado a crescer em
2017 é motivo de celebração. Esperamos,
agora, iniciar um novo ciclo de crescimento
de forma perene e sustentável, a começar
com 2018, quando esperamos aumentos em
licenciamento, exportação e produção.”
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Revista Dealer – Considerando a safra prevista
para este ano, como deve ser o comportamento
das vendas de tratores e máquinas agrícolas?
Antonio Megale – No caso das máquinas agrícolas e
rodoviárias, as vendas internas ficarão em 46 mil
unidades, alta de 3,7% em relação ao ano passado.
As exportações atingirão 15,5 mil unidades, o que
resulta em um crescimento de 9,9%, e a produção
em 61,5 mil unidades, ou seja, mais 11,8%.

Revista Dealer – Acredita que um novo cenário
esteja se desenhando com relação à mobilidade,
principalmente nos centros urbanos? O
comportamento do consumidor está mudando?
Como avalia o papel das Concessionárias e
montadoras neste processo? Como as fabricantes
estão pensando esse assunto para o Brasil?
Antonio Megale – Estamos atravessando um momento de grandes transformações para o setor automotivo no mundo todo. O cliente pede cada vez
mais produtos conectados, modernos e eficientes.
Além disso, estamos vivenciando uma mudança
no âmbito da mobilidade com consumidores mais
adeptos ao compartilhamento de veículos e de olho
no carro autônomo, por exemplo. A indústria automobilística está atenta a essas tendências e continua
investindo em engenharia e desenvolvimento de
produtos para estes consumidores. Vemos, hoje, no
Brasil, veículos com um nível tecnológico bastante

“Os fabricantes de veículos
e de máquinas agrícolas e
rodoviárias estão bastante
otimistas com o cenário
esperado para 2018,
assim como a sua Rede de
Distribuição deve estar.
Neste período de grandes
dificuldades, trabalhamos
ainda mais juntos para
superar este momento da
melhor forma possível, e
o mesmo deve acontecer
agora que estamos saindo
deste grande desafio.”

elevado, com equipamentos que permitem mais
conectividade com diversos sistemas, consomem
menos combustível e estão com mais equipamentos
de segurança, por exemplo. As Concessionárias
também precisam estar atentas a esta mudança para
poder, também, proporcionar um relacionamento
cada vez mais moderno com o consumidor.
Revista Dealer – Em mercados maduros, a
conectividade dos veículos já é uma realidade.
Em quanto tempo essa tecnologia estará
disponível no Brasil, em maior escala?
Antonio Megale – No Brasil a conectividade dos
veículos já é uma realidade também. Temos, hoje,
veículos recheados de tecnologias que permitem
uma maior integração com diversos sistemas. E
é possível encontrar esta conectividade tanto em
veículos leves, quanto nos caminhões, ônibus e
máquinas autopropulsadas.
Revista Dealer – Com relação ao nível tecnológico
dos veículos, o que o consumidor pode esperar
para o futuro nos próximos anos? Comparando
com outros mercados mais maduros, como
avalia o Brasil em evolução tecnológica?
Antonio Megale – O Inovar-Auto possibilitou uma
evolução muito grande nos veículos comercializados no Brasil e contribuiu para um aumento
da competitividade do País. O investimento em
pesquisa, desenvolvimento e engenharia permitiu
um grande salto tecnológico. Os veículos estão
equipados com motores mais modernos e eficientes

e vimos lançamentos de diversos novos produtos
neste período com sistemas de segurança até então
não introduzidos em grande escala no Brasil, como
airbag e ABS. Recentemente, foi publicada portaria
pelo Contran que estabelece um cronograma de
estudos técnicos e proposta para regulamentação
de 38 itens de segurança veicular, algo que estava
compilado no Programa Rota 2030. Nos próximos
anos, os veículos vendidos no Brasil evoluirão
mais ainda.
Revista Dealer – Que riscos a indústria
brasileira correria sem a aprovação
de um novo Regime Automotivo?
Antonio Megale – A indústria automobilística precisa de previsibilidade. Ela precisa saber quais são
as regras do jogo para poder decidir sobre futuros
investimentos. A falta de um regime automotivo,
que dê continuidade ao Inovar-Auto, seria bastante
prejudicial para a indústria, especialmente no âmbito da engenharia, pesquisa e desenvolvimento. Isso
poderia comprometer o papel do País no cenário
global de inovação, pois passaríamos a usufruir
do que seria desenvolvido lá fora ao invés de criar
nossas próprias inovações e conhecimento.
Revista Dealer – Quais foram os maiores legados
do Inovar-Auto? A indústria automotiva
brasileira avançou como o esperado?
Antonio Megale – O maior legado do Inovar-Auto
é, sem dúvida, o salto que demos nos níveis de
eficiência energética dos veículos vendidos no País.
Revista Dealer
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As empresas melhoraram em 15,46% a eficiência
energética dos produtos, o que trouxe para o consumidor motores mais leves, mais econômicos e
potentes. Os veículos vendidos no Brasil, hoje, são
completamente diferentes dos de 2013.
Revista Dealer – Quando se pensou no InovarAuto, o horizonte era de 5 anos. Agora,
no Rota 2030, esse intervalo foi ampliado
consideravelmente. O que mudou nas
necessidades da indústria automotiva?
Antonio Megale – É muito importante para indústria
automobilística ter uma política de longo prazo e
que nos dê mais previsibilidade. Esta é palavra chave para o setor. Isto nos permite investir no mercado
brasileiro com mais segurança.

Revista Dealer – O senhor já mencionou que
a indústria automotiva brasileira tem um
grande gap tecnológico com relação a de outros
países. O que avalia ser necessário para colocar
em prática, no Brasil, projetos da Indústria
4.0 e quais os benefícios? O Rota 2030
contempla essa necessidade? De que forma?
Antonio Megale – A indústria 4.0 é uma realidade
para a indústria automobilística no Brasil e no
mundo. Dentro do Rota 2030 está contemplado
um pilar bastante importante para o setor automotivo que é o de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, que vai promover políticas que asseguram
mais localização tecnológica, criação de tecnologia
nacional e evoluções na manufatura, em que a
indústria 4.0 está bastante ligada.
Revista Dealer – O Setor da Distribuição
de Veículos foi contemplado no
Programa Rota 2030?
Antonio Megale – Toda cadeia automotiva foi contemplada ao desenhar o programa. Temos pilares
importantes que impactam a todos, desde o setor de
autopeças, passando pelos fabricantes de veículos,
até as Concessionárias e a sociedade como um todo.
No caso da Rede de Distribuição, temos medidas
já presentes na Reforma Trabalhista, que garantem
mais segurança jurídica para o negócio, e a inspeção
veicular, que foi publicada, recentemente, pelo
Contran em uma resolução que prevê sua obrigatoriedade, em nível federal, até o fim de 2019, o que
permitirá uma natural renovação da frota.
Revista Dealer – Em sua opinião, qual o
papel da Concessionária no futuro?
Antonio Megale – Atualmente, quando o cliente
deseja comprar um veículo novo, já pesquisa sobre
o veículo na internet, redes sociais e em conversas
com amigos. Com isso, o número de visitas nas
Concessionárias, antes de fechar um negócio, caiu,
substancialmente. Acredito que a rede de distri-

“Estamos atravessando um momento de grandes transformações para o
setor automotivo no mundo todo. O cliente pede cada vez mais produtos
conectados, modernos e eficientes. Além disso, estamos vivenciando uma
mudança no âmbito da mobilidade com consumidores mais adeptos ao
compartilhamento de veículos e de olho no carro autônomo, por exemplo.”
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O Rota 2030
“Toda cadeia automotiva
foi contemplada ao
desenhar o programa
(Rota 2030). Temos pilares
importantes que impactam
a todos, desde o setor de
autopeças, passando pelos
fabricantes de veículos,
até as Concessionárias e a
sociedade como um todo.”

buição passará por um processo mais intenso de
personalização do atendimento, oferecendo novos
canais de contato por meio das ferramentas de conectividade. A Concessionária terá que tratar cada
cliente de forma única, ampliar o conhecimento sobre seu consumidor. Desta forma, ela saberá como e
quando oferecer um serviço ou um novo produto.
Revista Dealer – A aprovação da Reforma
Trabalhista, em novembro de 2017, alterou o
cenário de negociação das montadoras com os
sindicatos? Quais aspectos da Reforma destaca
como mais importantes nas relações de trabalho?
Antonio Megale – A aprovação da Reforma Trabalhista foi um passo importante para o País no
sentido da melhoria da segurança jurídica. Isso
porque muitos acordos, mesmo aqueles pleiteados,
inicialmente, pelos trabalhadores, eram invalidados
na Justiça por interpretações variadas da legislação.
No caso específico das relações com os sindicatos,
felizmente, podemos afirmar que nada mudou em
função do alto nível de maturidade entre as partes,
conquistada ao longo das últimas décadas.
Revista Dealer – Qual é a avaliação que a
Anfavea faz sobre as Reformas pendentes
no país, como a da Previdência?
Antonio Megale – É extremamente importante a
aprovação da Reforma da Previdência. Ela é fundamental para o futuro do País, tanto do ponto
de vista econômico como social. A Reforma tem
um papel importante para a manutenção dos investimentos no País, geração de emprego e renda,
fortalecimento da imagem do Brasil no exterior e
garantia do nosso futuro.

Parte do Programa prevê um apoio à pesquisa e desenvolvimento
na ordem de R$1,5 bilhão por ano, em forma de benefícios fiscais. A
nova política destinada ao setor automotivo prevê, ainda, igualdade
fiscal entre montadoras e importadores e será dividido em três
períodos de cinco anos, com metas de aumento de eficiência
energética em cada ciclo, dando continuidade ao que era exigido
pelo extinto Inovar-Auto.
Outro pilar do Rota 2030 é a segurança veicular que, em parte, já foi
atendido com as resoluções nº 716 e nº 717 do CONTRAN, publicadas
em dezembro de 2017, que estabelecem, respectivamente, a
inspeção veicular em todo o País, até 31 de dezembro de 2019;
e um cronograma de estudos técnicos com a proposta para
regulamentação de 38 itens de segurança veicular, dentre eles aviso
de afivelamento dos cintos de segurança e regulamentação para
veículos elétricos e autônomos.
Além da obrigatoriedade de os fabricantes de veículos
atenderem a metas de segurança veicular, engenharia, pesquisa
e desenvolvimento e etiquetagem veicular, os elétricos e híbridos
também estão na mira. A alíquota do IPI, hoje de 25% para elétricos
e que varia nos híbridos de acordo com seu motor a combustão,
pode passar para 7%, facilitando sua inclusão no mercado nacional.
A expectativa dos fabricantes de veículos e do próprio governo
é que o Rota 2030 promova a melhoria da competitividade da
indústria automobilística no Brasil e ofereça um horizonte de
previsibilidade, que permitirá a continuidade dos investimentos
do setor no País.

Revista Dealer – Avalia que outras Reformas,
como a Tributária e Política, sejam importantes
para o melhor desenvolvimento do Brasil?
Antonio Megale – O Brasil precisa também de uma
Reforma Política e Tributária. Temos, hoje, a maior
carga tributária do mundo e um sistema político
que precisa de algumas adaptações. São reformas
importantes que contribuiriam para uma melhora
da competitividade do Brasil no mundo.
Revista Dealer – Em 2018, teremos Eleições
nas esferas federal e estadual. Qual sua
análise sobre a influência da política
sobre o cenário econômico no Brasil,
atualmente? O resultado das Eleições
pode influenciar no setor automotivo?
Antonio Megale – Nos últimos anos, a instabilidade
do cenário político gerou um descolamento com
o quadro econômico. O mais importante, no
momento, é que as reformas já iniciadas tenham
continuidade e que a economia siga avançando sem
nenhuma interferência política. Voltamos a crescer
em 2017, estamos no caminho certo e não seria
benéfico, para o País, enfrentar mudanças bruscas
para qualquer lado que seja.
Revista Dealer
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A Reforma Trabalhista e
as mudanças possíveis na
forma de remuneração

Sérgio Schwartsman

A Reforma Trabalhista possibilitou algumas mudanças com relação à remuneração
dos trabalhadores, desde que sem prejuízos a eles. É importante que a empresa
analise as opções e verifique a viabilidade de qualquer mudança.

C

om a entrada em vigor da chamada Reforma Trabalhista, inúmeras possibilidades
de gestão do negócio, com mudanças
nos Contratos de Trabalho dos empregados, por exemplo, foram permitidas,
dentre elas, a possibilidade de alteração na forma de pagamento dos trabalhadores, desde que, é claro, não lhes
cause prejuízos.
Para o Setor da Distribuição de Veículos, especialmente em relação às equipes de vendas, tais alterações podem
ocorrer de modo a tornar a remuneração mais atrativa
aos vendedores.
É possível, por exemplo, alterar o salário fixo para
comissões, apenas lhe garantido um mínimo, caso as comissões e os Descansos Semanais Remunerados sobre elas
não atinjam esse mínimo. Com isso, cremos, o vendedor
terá mais interesse em fechar novos negócios, pois, poderá
incrementar seus vencimentos mensais.
Diante das novas regras, vislumbramos duas formas
de realização dessa alteração; ou fazer um aditamento de
cada um dos contratos de trabalho, ou por meio de Negociação Coletiva, com a intervenção do Sindicato, sempre
tomando algumas cautelas.
De forma individual, pode ser feito aditamento de
Contrato de Trabalho, com cada um desses empregados, passando a pagá-los, exclusivamente, à base de
comissões, mas, garantindo um valor mínimo mensal
que, nesse caso, deve ser, ao menos, o valor do salário
fixo, então recebido.

Tomemos o exemplo de um vendedor que recebe
salário fixo de R$ 3.000,00. Esse empregado poderá ser
transformado em “comissionista puro”, ou seja, recebe,
apenas, à base de comissões, em porcentual a ser definido
pelo empregador, desde que tenha, como o salário mínimo
garantido, o valor de R$ 3.000,00 por mês.
Nesse caso, o empregado receberá apenas comissões e,
obviamente, os DSRs sobre elas, sendo que se esse valor
ultrapassar os R$ 3.000,00, receberá apenas as comissões
e DSRs e, se não ultrapassar os R$ 3.000,00, a empresa
deverá complementar o valor até esse mínimo garantido.
Evidentemente, empregados que exerçam as mesmas
funções, devem ter o mesmo salário, portanto, se a diferença de tempo de serviço na empresa for inferior a 4
anos e diferença de tempo de serviço na função inferior a
2 anos, o percentual de comissões e o mínimo garantido
devem ser os mesmos.
Outra opção, se a empresa tiver interesse, é celebrar
um Acordo Coletivo, com a participação do Sindicato,
fazendo constar essas alterações neste Acordo Coletivo.
Lembro que, se a alteração for realizada com a intervenção do Sindicato, ou seja, por meio de Acordo
Coletivo, diante das novas regras trazidas pela Reforma
Trabalhista, especialmente a “prevalência do negociado
sobre o legislado”, são bastante significativas as chances
de não haver discussão acerca da validade da alteração.
Assim, ressalto que vale ser feita a análise da viabilidade e necessidade de alteração da forma de remuneração,
como incentivo às equipes de vendas.

Sérgio Schwartsman, Bacharel em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduando em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e Sócio Coordenador da área trabalhista de Lopes da Silva & Associados.
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já é realidade
Desde janeiro de 2018, as empresas, com faturamento a partir de R$ 78 milhões,
passaram a enviar informações sobre seus colaboradores por meio da plataforma
única do e-Social. O cronograma do programa do governo federal estabelece que em
1º de julho deste ano, todas as outras empresas também entrem para o sistema.

O

e-Social, Sistema de Escrituração Digital pela plataforma e já receberem o retorno sobre a validas Obrigações Fiscais, Previdenciárias e dação desse processo. Se tiver algo incorreto, o sistema
Trabalhistas, foi criado pelo Decreto nº já avisa, e a empresa tem tempo hábil para fazer as
8373/2014 e obrigada as empresas a co- correções”, recomenda a consultora, que participou de
municarem, ao Governo Federal, de forma unificada, uma Mesa Redonda de Melhores Práticas, promovida
todas as informações a respeito de seus colaboradores, pela Universidade Web Fenabrave, no fim de janeiro.
tais como vínculo, contribuições previdenciárias, folha
Alessandra ressalta que a validação das informações
de pagamento, comunicação de
pelo sistema antecipa problemas com
acidentes de trabalho, aviso prévio,
o governo, até porque, o e-Social já
escriturações fiscais e informações
emite, automaticamente, as multas
sobre o FGTS. Para isso, todas as
pelo não cumprimento do cronograempresas precisam de certificado
ma. “As multas variam de R$ 400,00
digital e procuração eletrônica para
a R$ 10 mil, dependendo do proviabilizar o acesso e alimentação
cesso que teve falha, e são enviadas,
constante do sistema com informadiretamente, para o e-mail do repreções de admissão, férias, pagamensentante da empresa, cadastrado no
tos, demissão dentre outras. Todos
sistema”, lembra.
esses dados são enviados para ReceiNa prática, o e-Social vai substituir
Alessandra Costa Chaves
ta Federal e ao Ministério do Trabamuitos dos processos atuais, tanto em
lho, além da Caixa Econômica Federal e Previdência. papeis quanto em plataformas digitais que, atualmente,
Desde janeiro deste ano, todas as empresas, cujo totalizam 15 obrigações, entre elas as guias de GFIP,
faturamento esteja acima de R$ 78 milhões, já estão CAGED, RAIS, CAT, DIRF, GRF e GPS, reduzindo
obrigadas a enviar as informações pela plataforma, e as os erros nos cálculos e o tempo de produção desses
empresas, com faturamento abaixo deste valor, deverão documentos.
entrar no sistema em 1º de julho. Diante da compleO sistema tem muitos benefícios, conta Alessandra,
xidade dos processos exigidos no programa, ao menos dentre eles a segurança para a empresa de que todas as
na fase preparatória, Alessandra Costa Chaves, Consul- obrigações com o governo estarão em ordem, evitando
tora Especialista em Gestão de Recursos Humanos da multas, e assegura, para os trabalhadores, todos os seus
Totvs, aconselha as empresas a iniciarem o processo direitos trabalhistas e previdenciários. “Para isso, é imcom a organização das informações. “É possível iniciar portante capacitar a equipe de Recursos Humanos, oro processo antes mesmo da data obrigatória. As empre- ganizar as informações e preparar a entrada da empresa
sas já podem enviar as informações dos colaboradores com antecedência”, conclui
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MERCADO
DE CRÉDITO
MAIS ATIVO
EM 2018
O volume de recursos destinados
ao crédito para financiamentos
de veículos voltou a crescer em
2017, encerrando o período de dois
anos consecutivos de retração. As
perspectivas são muito positivas. A
estabilidade econômica aumenta a
confiança do consumidor que, por sua
vez, volta para as Concessionárias
atrás de taxas de juros menores.

Revista Dealer

19

matéria de capa

O

aumento das vendas de veículos em 2017,
tão comemorado depois de anos de retração, teve, como grande impulso, a retomada do crédito, ainda que em ritmo
conservador. O atual cenário econômico
brasileiro, com indicadores de estabilidade, provoca no consumidor uma sensação
de maior confiança, o que deve refletir na maior
procura por financiamentos de veículos a partir
de agora.
De acordo com dados do Banco Central, no
ano passado, a concessão de crédito, com recursos
livres para pessoas física e jurídica, para financiamentos de veículos, somou R$ 99,2 bilhões, alta de
23,73% sobre o ano anterior, quando foram liberados cerca de R$ 80,2 bilhões. Este é o melhor resultado desde 2014, quando os recursos destinados
a esses financiamentos somaram R$ 107,9 bilhões.
Foi o ambiente econômico mais favorável,
que permitiu mais concessões de crédito e, consequentemente, mais vendas de veículos. Segundo a
FENABRAVE, no ano passado, foram comercializados 2.172.235 automóveis e comerciais leves, alta
de 9,36% sobre o ano anterior. “Este desempenho
superou as expectativas da entidade. Embora essa
retomada nas vendas de veículos esteja acontecendo
de modo gradual, é um crescimento sólido e saudável. Não veremos mais, a partir de agora, aqueles crescimentos acelerados de anos atrás. Nossa
expectativa é de retornar ao patamar histórico das
3,8 milhões de unidades em cinco ou seis anos”,
analisou Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE.

Alarico Assumpção Jr.
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Os segmentos de caminhões e ônibus, embora
muito mais suscetíveis ao PIB do que à disponibilidade do crédito, são um dos melhores termômetros
da recuperação econômica, registrando avanço de
5% e totalizando vendas de 67.168 unidades. “Os
extrapesados serão o grande potencial de crescimento do mercado, já que a última grande renovação foi
em 2011”, comenta Sérgio Zonta, Vice-Presidente
da FENABRAVE para os segmentos de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários.
A participação dos financiamentos, no total das
vendas de caminhões e ônibus, tem crescido gradativamente, passando de 74%, em 2014, caindo para
66% e 62%, respectivamente, nos anos seguintes,
até alcançar, em setembro de 2017 (dados mais
recentes), a fatia de 60%. No caminho inverso,
as vendas à vista, nestes mesmos anos, partiram
de 11% em 2014, 15% em 2015, 17% em 2016,
fechando o mês de setembro do ano passado em
20%. Já as vendas por meio de consórcio triplicaram nos dois últimos anos, encerrando setembro de
2017 em 6% do total.
Algumas medidas podem mexer com os financiamentos de pesados em 2018. Uma delas é
a substituição da TJLP (Taxa de Juros de Longo
Prazo), pela TLP (Taxa de Longo Prazo), que coloca, em pé de igualdade, as taxas de juros oferecidas
no mercado, o que amplia a concorrência entre
os bancos privados e públicos e, possivelmente,
as vantagens para os clientes. Com o objetivo
de incentivar as renovações de frota de micro,
pequenas e médias empresas, o BNDES anunciou, em janeiro deste ano, o aumento do limite

Sérgio Zonta

Concessão de crédito com recusros livres (pessoas física e jurídica)
para aquisição de veículos (novos e usados)
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017

R$ bilhões
106.385
105.714
107.940
88.979
80.174
99.199

Variação
- 0,63%
2.11%
- 17,57%
- 9,9%
23.73%

de financiamento para 100% do valor, por meio
do FINAME.
O mercado de motos, que caiu pela metade
nos últimos anos, não conseguiu pegar a mesma
onda dos veículos de passeio com relação aos financiamentos. “Isso porque, esses clientes, em sua
base, foram os mais afetados pela crise financeira,
principalmente, pelo desemprego”, comenta Carlos
Porto, Vice-Presidente da FENABRAVE para o
segmento de duas rodas. Em 2017, as vendas de
motocicletas ainda registraram queda, 14,71% ante
2016, somando pouco mais de 851 mil unidades.
Após dois anos de recessão, o conjunto recente
dos indicadores de atividade econômica mostra
sinais compatíveis com a recuperação gradual da
economia brasileira. Com isso, as expectativas para
2018 não poderiam ser melhores para o sistema
financeiro. Para Luiz Montenegro, Presidente da
ANEF, Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, esse ritmo deve se consolidar neste ano e voltar ao patamar dos 3 dígitos.
“Esperamos repetir o resultado de concessão registrado em 2014, algo em torno de R$ 110 bilhões”,
projeta o executivo.

106.385

105.714

107.940

88.979

80.174

99.199

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Durante o período de forte restrição do crédito, duas a cada 10 fichas cadastrais enviadas,
eram aprovadas. Em 2014, 38% das vendas foram
realizadas por meio de pagamento à vista, 53% por
meio de financiamentos e 9% efetivadas por meio
de leasing e consórcio. Segundo dados da ANEF,
em setembro de 2017, as vendas à vista ampliaram
sua fatia no total, alcançando 46%, o que reduziu a
participação das vendas financiadas para 48% e, por
meio de leasing e consórcio, para 6%.
Embora, nos últimos tempos, o clima fosse
de restrição nas concessões de crédito para financiamentos de veículos, Montenegro garante que
os bancos têm liquidez suficiente para suportar
o crescimento projetado pelo setor automotivo.
“Atualmente, cerca de 50% das vendas de veículos
no País são financiadas, de alguma forma. O sistema financeiro tem recursos para manter esse ritmo
de crescimento e acompanhar a demanda do mercado”, comenta o Presidente da ANEF, que acredita
na possibilidade de um crescimento ainda mais
acelerado do que o esperado, porque o mercado de
crédito está mais ativo nesse momento e a qualidade
das propostas está muito melhor.

Luiz Montenegro

Carlos Porto
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A considerar as projeções da FENABRAVE, o
mercado de crédito pode mesmo superar expectativas
para este ano. As vendas de automóveis e comerciais
leves, segundo projeções da entidade, devem crescer
11,9% sobre o ano passado, ultrapassando as 2.430
mil unidades. Para os segmentos de caminhões e
ônibus, a alta esperada é de 8,6%, que deve resultar
em quase 73 mil unidades vendidas. As vendas de
motocicletas também terão ambiente mais propício
em 2018, encerrando um período de quedas, já que
a estimativa da entidade é de alta de 6,5%, somando
algo em torno de 906 mil unidades.
Esse mesmo otimismo é compartilhado pela
Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores. A projeção da entidade
é de que, em 2018, sejam vendidos 11,3% a mais
de automóveis e comerciais leves do que em 2017,
e considera uma retomada ainda mais forte nos
segmentos de caminhões e ônibus, 24,7%, sobre
2016. Além disso, a entidade espera que a produção interna de veículos ultrapasse as 3 milhões de
unidades, o que aponta alta de 13,2% ante o ano
anterior, o que demostra ainda mais confiança na
consolidação dos pilares da economia nacional,
refletindo no emprego e na renda.
O cenário atual é, de fato, muito mais favorável
do que o de um ano atrás. Para Tereza Fernandez,
sócia da MB Associados, não haverá nenhuma explosão do crédito do dia para a noite, mas o mercado pode esperar por um crescimento significativo.
“Os consumidores estão mais dispostos a voltar a
comprar. Temos indicadores importantes, como
a melhoria da renda, a queda da inflação e a queda
nos juros, que refletem no aumento da confiança
do consumidor, fazendo com que ele busque mais
pelos financiamentos”, comenta a economista.

Tereza Fernandez
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Na avaliação de Tereza Fernandez, o PIB, impulsionado pela Safra - essencial para o segmento
de caminhões, deve chegar a 3,1%, e a economista
destaca que alguns setores, como moveleiro, têxtil e
calçadista estão registrando desempenhos positivos,
reagindo aos estímulos econômicos, que refletem,
diretamente, no varejo. Além disso, Fernandez
projeta que alguns setores, como de energia elétrica,
petróleo e gás, voltem a receber investimentos. Em
sua avaliação, a inflação deve seguir controlada e
ficar no patamar dos 4% no encerramento do ano,
e a Taxa Selic manterá o patamar de 7%.
No dia a dia, o que mais impacta na decisão
de compra do cliente é a taxa de juros, o que, na
prática, significa a parcela que cabe no orçamento
dele. Neste aspecto, a queda da Selic, nos últimos
meses, já tem refletido nas taxas de juros que
balizam a concessão do crédito. Em janeiro de
2016, a taxa anual era de 27,4%, chegando, em
dezembro do mesmo ano, em 25,7%. Em 2017, a
taxa cobrada, em dezembro, foi de 22,2%, sendo
que os juros nos financiamentos concedidos pelos
bancos das montadoras já estavam na casa dos
19,2% ao ano.
As taxas subsidiadas pelos bancos das montadoras e a diversificação de planos devem manter o
mercado de crédito em alta também. “Essas taxas
subsidiadas, disponíveis para planos com diferentes
porcentuais de entrada, a partir de 40%, atendem
à demanda do mercado de veículos de até R$ 60
mil”, explica Montenegro, presidente da ANEF.
Justamente a faixa de preço dos modelos de maiores
volumes de vendas.
“Os bancos precisam ter a confiança de que a
Selic não vai voltar a subir para que, assim, mantenham o ritmo atual de queda nas taxas de financiamentos”, comenta Tereza Fernandez, sobre as
quedas sucessivas da Selic, em 2017.
Com estes índices favoráveis, o saldo em carteira subiu 1,2% em 2017 sobre o ano anterior,
somando R$ 166.8 bilhões, sendo R$ 149,67 bilhões gerados nas operações para Pessoa Física e R$
17.12 bilhões para Pessoa Jurídica, segundo dados
do Banco Central.
Embora o momento possa parecer de entusiasmo para o mercado, a crise financeira recente fez
com que o consumidor tomasse uma nova postura
diante da necessidade do crédito. Na visão de Montenegro, da ANEF, o consumidor está muito mais
consciente na hora de se endividar, o que reflete
tanto nos índices de inadimplência quanto nos
prazos de pagamento.

Projeções – FENABRAVE – 2018
Automóveis
Comerciais leves
Automóveis e comerciais leves
Caminhões
Ônibus
Caminhões e ônibus
Motocicletas
Implemento rodoviário
Total

2017
1.855.874
316.361
2.172.235
52.069
15.099
67.168
851.211
25.602
3.216.761

2018
2.088.792
341.861
2.430.653
57.025
15.914
72939
906.254
27.598
3.437.444

Variação
12.60%
8,10%
11,90%
9,50%
5,40%
8,60%
6,50%
7,80%
10,30%

2018
2.422
79,5
2.502
46

Variação
11,30%
24,70%
11,70%
3,70%

Projeções – ANFAVEA – 2018 (em mil unidades)
Automóveis e comerciais leves
Caminhões e ônibus
Total veículos
Máquinas agrícolas e rodoviárias

Os dados do Banco Central mostram que a
inadimplência dos financiamentos de veículos
permaneceu estável, em 3,8%, nos três últimos
meses de 2017, bem abaixo dos 4,7% registrados
em janeiro do mesmo ano. Embora o nível de desemprego ainda esteja alto no País, o atual cenário é
favorável para que a inadimplência caia ainda mais,
chegando perto do ideal, que seria algo em torno de
2%”, projeta Montenegro.
O prazo médio dos financiamentos também
permaneceu estável nos últimos meses de 2017, na
casa dos 42,2 meses, porém, muito abaixo do prazo
máximo oferecido atualmente pelos bancos, que é
de 60 meses.
Influências – É consenso, no setor automotivo,
que a política descolou da economia, reduzindo a
influência que provocou a estabilidade que se viu
nos últimos anos. Contudo, esse cenário favorável,
desenhado pelo setor automotivo, para 2018, está,
diretamente, relacionado a alguns eventos políticos,
como às Eleições nos níveis estadual e federal, e à
aprovação da Reforma da Previdência. “Ainda que o
governo tenha feito importantes mudanças nos últimos meses na economia, a ponto de desvinculá-la
da política, em ano eleitoral, ambas ficam, até certo
modo, relacionadas”, alerta Montenegro.
As projeções econômicas da MB Associados
consideram, segundo Tereza Fernandez, um cenário
equilibrado, de continuidade das ações feitas até

2017
2.176
63,7
2.240
44,4

agora, sem um rompimento brusco do que tem sido
feito. Contudo, em sua análise, alguns eventos, que
devem acontecer no primeiro semestre, como julgamentos de políticos, requerem um pouco mais de
atenção. “A Reforma da Previdência é essencial para
a continuidade do desenvolvimento econômico do
País”, conclui a economista.
Anfavea e FENABRAVE já deixaram claras, em
várias ocasiões, suas posições favoráveis à necessidade da aprovação das Reformas, principalmente
a da Previdência, para assegurar a continuidade do
crescimento econômico.
Por sua vez, a Anfavea ainda considera o ano
desafiador na medida em que o setor precisará
trabalhar sob as novas diretrizes do Programa
Rota 2030.
Já para o Setor da Distribuição de Veículos, na
avaliação do Presidente da FENABRAVE, os desafios são constantes e continuarão impulsionando
ajustes, por parte das Concessionárias de veículos,
sobre o modelo de gestão do negócio, para que as
empresas possam retomar patamares de rentabilidade que lhes permitam realizar novos investimentos.
“Por essa razão, a FENABRAVE tem atuado tão
fortemente no pilar Educacional, promovendo
cursos e eventos que possam deixar empresários
e equipes do setor mais preparados para o novo
mercado que surge não apenas em função da crise
passada, mas pelas mudanças do próprio mercado”,
conclui Alarico Assumpção Júnior.
Revista Dealer
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MOMENTO POSITIVO PARA
MOTOCICLETAS
Desde 2012 que o segmento de motocicletas não registra
crescimento nas vendas. Ao contrário, as sucessivas quedas
reduziram o mercado a menos da metade do que eram. O
momento agora é de retomada, mas a passos lentos.
24
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Mercado de Motocicletas

Vendas

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

2.000.000

Volume
1.803.767
1.940.531
1.637.506
1.515.687
1.429.929
1.273.250
998.021
851.211
906.254

Variação
12.09%
7.58%
- 15,62%
- 7,44%
- 5,66%
- 10,96%
- 21,62%
- 14,71%
6.50%
*Projeção

É

em um cenário de inflação controlada,
taxa de juros caindo, PIB com viés de alta,
aumento da confiança do consumidor, que
o segmento de duas rodas aposta suas fichas
na retomada das vendas. No período de
2011 a 2017, o segmento de motocicletas
amargou 53% de queda, despencando de
quase 2 milhões de unidades para 850 mil motos.
Um pesadelo que parece ter chegado ao fim.
Em 2018, o mercado de motocicletas deve, enfim, voltar a crescer. As projeções da FENABRAVE
apontam para um aumento de 6,5% nos emplacamentos deste segmento, que devem totalizar algo
em torno de 906 mil unidades. Deste total, a entidade trabalha com a perspectiva de aumento de 2%
nas vendas de motocicletas de até 250 cilindradas,
e de 4% para as motos com potência acima disso.
O Vice-Presidente da entidade para o segmento

* Projeção

1.500.000
1.000.000
500.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

de duas rodas, Carlos Porto, defende que fatores
como a queda da inadimplência, a melhoria do
nível de emprego e o maior acesso ao crédito devem
contribuir, significativamente, para este novo ciclo.
“O segmento voltará a crescer, depois de longos
anos de sucessivas quedas. Nesse ritmo, devemos
voltar ao patamar de 1 milhão de unidades em
2021. Enquanto isso, teremos de trabalhar com
os bancos para melhorar o acesso ao crédito,
principalmente, para os clientes de menor renda”,
comentou Porto, que ainda ressaltou o baixo nível
de aprovação das fichas de abertura de crédito, 2,5
a cada 10 enviadas aos bancos.
A Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares, também calcula vendas
maiores para este ano, porém, com porcentual mais
conservador, de 1,6%, somando algo em torno de
Revista Dealer
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motocicletas, quase 14% acima das vendas de igual
período do ano passado.

Projeções 2018 – Abraciclo
PRODUÇÃO
ATACADO
VEREJO
EXPORTAÇÃO

2017
882.876
814.573
851.013
81.789

2018
935.000
850.000
865.000
85.000

Volume
52.124
35.427
13.987
3.211

%
5.9
4.3
1.6
3.9

Fonte: Abraciclo / Associados

865 mil unidades. Os primeiros sinais positivos
já foram percebidos em janeiro, segundo Marcos
Fermanian, presidente da entidade. “A média diária
das vendas, em janeiro, foi de 3,5 mil unidades, um
volume muito significativo para o período”, explica
o representante das fabricantes de motocicletas, que
atribui parte do avanço esperado ao desempenho
das vendas de modelos Scooter que, em 2017,
registraram recorde histórico de comercialização.
De acordo com os dados da FENABRAVE,
em janeiro de 2018, foram emplacadas 77.458

Crédito e Consórcio – Mais de 80% das vendas do
segmento de duas rodas estão concentradas nos
modelos de até 160 cilindradas, justamente, as mais
procuradas pelos consumidores das classes C e D,
que dependem dos financiamentos. A crise econômica acertou em cheio essa fatia de consumidores.
Contudo, a estabilidade econômica está colocando
as coisas de volta nos eixos. Tereza Fernandez, sócia da MB Associados, acredita que, para voltar a
vender para este consumidor, a economia precisa
da consolidação do aumento da taxa de emprego.
“Esses consumidores dependem do crédito, mas
não têm como comprovar renda, não podem dar
garantias aos bancos nesse momento”, explica
a economista.
Na análise de Fermanian, a disponibilidade de
crédito, para a compra de motocicletas, já apresentou aumento no último trimestre de 2017, quando
pouco mais de 336 mil motos foram vendidas via

Consórcio - Motocicletas
		
Participantes Ativos		
Vendas de Novas Cotas		
Volume de Créditos Comercializados
Tíquete Médio do Mês		
Contemplações		
Volume de Créditos Disponibilizados

2016
2,46 Milhões
875,6 Mil
R$ 6,80 Bilhões
7,8 Mil
637,9 Mil
R$ 6,79 Bilhões

2017
2,20 Milhões
854,6 Mil
R$ 7,16 Bilhões
8,4 Mil
539,5 Mil
R$ 5,77 Bilhões

Variação
- 10,6%
- 2,4%
5,3%
2,6%
- 15,4%
- 15%

Dados ABAC até novembro de 2017

Marcos Fermanian
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CDC, ante as 311 mil unidades comercializadas
no ano anterior, registrando alta de 8%. Com
isso, a participação do financiamento, no total dos
negócios, chegou a 39,5% enquanto, em 2016,
estava em 34,6%.
Por estarem focadas nos consumidores de
classes A e B, as motocicletas de luxo, de mais altas
cilindradas, foi a categoria que menos sentiu a
crise econômica, e devem retornar aos patamares
anteriores, acompanhando o viés de alta do setor,
de acordo com o presidente da Abraciclo.
Outro fato influenciador nas vendas de motocicletas de luxo tem sido a segurança pública.
“Clientes não faltam para este segmento de motos
mais caras. O inibidor dessas vendas é a falta de
segurança para rodar nas ruas brasileiras”, completa
Porto, Vice-Presidente da FENABRAVE.
No ano passado, 248 mil motocicletas foram
vendidas por meio do consórcio, expressiva fatia de
29% de participação sobre as vendas totais. Mas,
a modalidade financeira mais importante de viabilidade de compra de motocicletas, pelos consumidores com restrições para a concessão de crédito,
também sofreu com a crise financeira recente.
De acordo com a ABAC, Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcios, os dois últimos anos foram desafiadores. Em 2017, foram
vendidas 854,6 mil novas cotas para este segmento, o equivalente a 71,2 mil adesões mensais,
contra 875,6 mil novos contratos, ou 73 mil cotas
por mês, em 2016. A expectativa, para 2018 é de,

ao menos, repetir a média dos dois últimos anos,
mas com viés de alta.
As administradoras de consórcio estão confiantes na política econômica atual, o que manterá
a confiança do consumir em alta. “O cliente do
segmento de duas rodas tanto utiliza a motocicleta
ou motoneta como ferramenta de trabalho quanto para lazer. Assim, certamente, haverá espaço
e oportunidades para aceleração dos negócios”,
reforça Paulo Roberto Rossi, presidente executivo
da ABAC.
Embora a venda de novas cotas tenha caído no
período, o ticket médio passou de R$ 7,8 mil para
R$ 8,4 mil, na mesma comparação, crescimento de
7,7%, demonstrando que os clientes estão optando por modelos mais caros. Com isso, a soma de
créditos contratados subiu de R$ 6,8 milhões para
R$ 7,1 milhões.

Scoorters devem
impulsionar o mercado
e a modernização
tecnológica.

Tendências – É no segmento das Scooters que estão
depositadas as apostas de impulsionar o mercado,
mas também para a modernização tecnológica. O
mercado brasileiro pode ter seu panorama alterado
nos próximos anos, segundo Carlos Porto, VicePresidente para o segmento de motocicletas da
FENABRAVE. “Recentemente, visitei os salões
de duas rodas na Europa, e vi que a tendência da
indústria está voltada para as motocicletas elétricas,
mais especificamente as Scooters elétricas”, conta
Porto, que alerta que, em breve, esses modelos
estarão chegando ao Brasil, já no fim de 2018.
Revista Dealer
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NA CONTRAMÃO!

GRUPO SAGA CRESCE NA CRISE
Nos últimos anos de retração do mercado, enquanto muitos Concessionários
encerraram suas operações, o Grupo Saga saltou de 42 para 60 lojas, com
foco na eficiência da gestão e na ampliação do mix de produtos.

E

m 2014, de acordo com dados da
FENABR AVE, os emplacamentos de
autos e comerciais leves superaram a barreira de 3,3 milhões, e o setor como um
todo ainda estava acima das 5 milhões
de unidades, considerando implementos
rodoviários e motocicletas. Foi neste cenário que Luiz Sérgio de Oliveira Maia, Diretor do
Grupo Saga, se reuniu com sua diretoria para tratar
do plano de expansão da empresa, que tinha, então,
42 lojas. O que ele não sabia é que enfrentaria, nos
dois anos seguintes, a maior recessão da economia
brasileira, que fez com que muitas Concessionárias
deixassem de operar. Só para efeito de comparação, o fechamento de 2016 apontou menos de
2 milhões de unidades de autos e comerciais
leves emplacadas.
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Nesse cenário, a primeira opção seria abortar o
projeto de aumento da rede. A outra, seria aperfeiçoar a gestão e seguir o planejamento. Maia optou
pela segunda e, hoje, o grupo conta com 60 lojas,
presentes em seis estados brasileiros. “Já havia a
decisão de expandir, com investimentos já sendo
feitos”, justifica Maia.
E não foi só em número de lojas que o grupo
cresceu. Ciente de que a crise exigiria busca constante pela eficiência, foco na redução de perdas e
aumento da rentabilidade, o empresário também
apostou em um caminho pouco ortodoxo. “Ao
invés de encolher o número de diretores e gerentes, nós contratamos mais pessoas e melhoramos
a estrutura do ponto de vista de gestão. Por
exemplo, havia lojas em que tínhamos um gerente
responsável tanto por veículos novos como usados.

Separamos os departamentos e acabamos tendo
um custo maior com pessoas, mas os gestores
puderam buscar mais oportunidade de receita em
cada departamento”, diz o empresário, lembrando
que obteve melhoras significativas em eficiência
nos setores de financiamento, venda de acessórios
e carros usados.
Outro fator que ajudou o grupo a superar a
crise foi o próprio modelo de expansão da rede.
Isso porque um dos objetivos iniciais do projeto
era diversificar o portfólio de produtos, com foco
em veículos de médio e alto valor agregados. E,
historicamente, são, justamente, esses veículos que
sofrem menos impacto em crises econômicas. “A
empresa era muito focada em marcas populares.
Já pensando em uma melhor distribuição dentro
do nosso mix, buscamos montadoras que possibilitavam tíquetes médios de R$ 70 mil, R$ 80 mil
e isso ajudou na crise. São marcas que sentiram
menos a recessão”, diz. Atualmente, o Grupo
Saga trabalha com 14 marcas, entre elas diversas
montadoras de luxo, como Jaguar, Jeep, Land
Rover, Lexus e BMW.
Além disso, para otimizar a infraestrutura que
já existia e com o intuito de cortar custos, Maia
conta que decidiu criar pequenos polos de lojas da
rede, onde antes funcionava uma grande Concessionária. Mudança que, por sinal, já é tendência
no Setor da Distribuição nos Estados Unidos e
na Europa. “Na questão imobiliária, aproveitamos a oportunidade para juntar casas. Com isso,

ganhamos uma sinergia de custos com aluguel e
gastos com vigilância e limpeza”, diz Maia, lembrando, ainda, que conseguiu renegociar valores
de aluguéis de algumas unidades.
Maia acredita que o Setor da Distribuição de
Veículos como um todo deve reaquecer, em um
futuro próximo, especialmente, se as taxas de juros e a inflação se mantiverem próximos aos níveis
atuais. “Os maiores aliados da venda de carro, nos
próximos anos, são a taxa de juros e o controle da
inflação. Isso é extremamente relevante para o
nosso setor. Além disso, a economia deve crescer
razoavelmente e, consequentemente, nosso setor
vai junto”, disse, lembrando que as Eleições deste
ano podem acelerar a retomada da economia. “Se
for eleito um presidente que seja responsável pelas
contas públicas, a inflação e a taxa de juros vão se
manter baixas e o nosso setor pode voltar a crescer
7% a 8% ao ano sem maiores problemas”, afirma.
Mesmo neste cenário promissor, Maia afirma
que o Grupo Saga não tem mais planos de aumentar o número de lojas da rede. “A empresa já
está em um patamar em que não há interesse em
planos de expansão. A ideia é consolidar o que a
gente tem”, diz. Para ele, já com a crise chegando
ao fim, a lição que fica é que os empresários do
setor devem investir, constantemente, no aperfeiçoamento da gestão, inclusive em anos de recordes
como foram os que antecederam a crise. “Como o
mercado crescia numa velocidade muito alta, acabamos relevando nossas deficiências”, conclui.

Durante a crise,
Grupo Saga investiu
na diversificação de
marcas, ampliando o
mix de produtos.

Grupo SAGA em números
Funcionários
3.500
Marcas com que trabalha
14
Lojas
60
Estados em que está presente
6
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INOVAR É PRECISO
Especialistas acreditam que a inovação é o motor
para modernizar todas as áreas da empresa.

A

pesar da inovação estar na pauta de empresas há algum tempo, especialistas acreditam
que o mercado automotivo está atrasado
neste quesito. “Demoramos para decolar”,
avalia Valter Pieracciani, sócio diretor da
Pieracciani Desenvolvimento de Empresas.
Para Ingrid Paola Stoeckicht, fundadora
do Instituto de Empreendedorismo e Inovação
(INEI), diretora de Inovação e Novos Negócios
da I2H – Innovation to Health e coordenadora
do MBA de Gestão Estratégica da Inovação, da
Faculdade Getúlio Vargas, a nossa economia está
fortemente atrelada ao mercado automotivo. “O
Brasil demora para reagir, pois existem forças econômicas e sociais que atrasam este movimento”.
Mas, ambos estudiosos do tema concordam
que a inovação é necessária e urgente. “As empresas sempre fizeram inovação, mas não com
a velocidade, intensidade e profundidade que é
necessária hoje”, acredita Pieracciani. A professora
concorda: “só agora este tema está sendo tratado
de forma estratégica nas empresas”. Para ambos, a
inovação trata-se de buscar soluções para atender
às necessidades de diversos setores dentro de uma
empresa. “Pode ser uma resolução para desafios
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ou aprimorar soluções já existentes em áreas como
marketing e financeiro”, diz Ingrid. “A inovação é
fazer, concretamente, um mundo melhor, seja em
ações, projetos, produtos ou serviços”, comenta o
consultor.
Se antes a inovação era ter um bom produto
ou serviço e, em outro momento, ter as qualidades
destes asseguradas, agora esta palavra acompanha
a forma de construção de um valor para o cliente.
E este deve ser o foco: o cliente. “Poucas empresas
conhecem o que se passa no coração e mente dos
clientes”, fala Pieracciani. Para ele, o perfil do consumidor de automóveis mudou. “Não existe mais
o sonho da propriedade do carro, isso desbotou.
Os jovens, com 18 anos, não pensam apenas em
fazer autoescola, como era antigamente. Hoje, se
preocupam com mobilidade, plataformas e meio
ambiente. Além disso, as tecnologias são vestíveis
e é preciso saber como o carro se encaixa nisso”,
pondera o consultor.
A professora concorda: “É preciso que o setor
veja o carro do futuro como a inteligência embarcada em uma carcaça”. Para ela, o mercado
começa a pressionar as empresas a inovar, para se
manterem ativas. “Estamos vivendo, nas empresas,

o que chamo de ‘esquizofrenia gerencial’, onde há
pessoas ainda no mundo analógico e outras que
já estão na era digital. Vivemos esta duplicidade”,
considera Ingrid. “A nova geração não quer posse,
quer ter o acesso ao deslocamento, com melhor
preço e comodidade”, afirma.
Neste sentido, os especialistas sugerem que
a inovação seja uma tarefa de todos na empresa.
“Todos devem contribuir para o motor da inovação girar”, fala Ingrid. Para Pieracciani, “é preciso
assegurar que existam condições para a inovação
acontecer”. A sugestão é que novas formas de
pensar estejam presentes em todas as áreas da
empresa, mas que exista um grupo que faça isto
acontecer. “O papel deste comitê é contribuir para
que as inovações sejam realizadas, capacitando os
outros para inovar, estabelecendo uma estratégia e
promovendo a cultura de inovação”, sugere a professora, que considera que inovar é uma jornada
árdua. “Faz o caminho da ideia até o mercado,
e requer muito trabalho. Se o projeto chega ao
mercado e não cria um valor, que pode ser tangível
ou intangível, não se qualifica como inovação”. O
consultor também acredita nisso: “A empresa vive
de gerar valor para os clientes. Precisa calçar os
sapatos dos clientes para entender o que ele quer”.
As redes sociais e a internet ajudam as empresas neste caminho. “Estamos vivendo com uma
geração que já tem os dois pés e os 10 dedinhos
das mãos no mundo digital”, brinca Ingrid. Para a
professora, a nova geração quer facilidade e experiência. “O modelo de consumo deve explorar isso,
criar simulações para que o cliente veja e sinta valor
no produto ou serviço”. Ela acredita que o conteúdo
das redes deva ser interessante. “Os clientes não
querem apenas informações, querem sensações”.

Pieracciani acha que as redes sociais podem
impactar a inovação de duas formas. A primeira
delas é na geração de informação. “As empresas
podem tirar percepções dos clientes, desenhar
seus arquétipos e, assim, entender o que querem”.
A segunda seria promover, pela rede social, uma
extensão do produto/serviço. “Não basta entregar
só um bom veículo, tem que pensar que todas
as vezes que o cliente interagir com sua marca,
deverá ter uma experiência positiva”. Assim, o
especialista acredita que o cliente não terá bons
olhos apenas para um produto ou serviço, mas
para a marca como um todo. “As redes sociais
podem ser fábricas de emoções”, completa.
Startups podem ajudar a inovar – Bruno Rondani,
líder do movimento “100 Open Startups”, plataforma digital que conecta startups a grandes
empresas, acredita que as parcerias entre estes dois
grupos são bem-vindas, devido ao momento de
disrupção que vive a indústria automobilística. “As
startups podem ajudar no processo de inovação
no core business e na forma de gerir, organizar os
processos de gestão”.
Na própria plataforma, já houve empresas
automotivas que procuraram startups para ajudar
nos processos de transformação digital, pequenas
soluções e melhorias. “Mas, as startups podem ir
além e ajudar diversos setores dentro da cadeia
automotiva, como soluções na área de segurança
patrimonial e de pessoas, no campo de vendas
em Concessionárias, manutenção e reposição de
peças”, explica Rondani. Ele considera que o setor
automotivo, pensando nas montadoras, ainda é
fechado às startups – mas pode se abrir ao movimento, devido às demandas do mercado.

Valter Pieracciani,
Ingrid Paola
Stoeckicht e
Bruno Rondani
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PEÇAS: HORA DE EVOLUIR
Para Fernando Rolim, autor do livro “Como transformar peças de
reposição em dinheiro na mão”, a gestão de peças, nas Concessionárias
brasileiras, pouco evoluiu nas últimas duas décadas.

A

s vendas de veículos novos mostraram
recuperação em 2017, mas o fato é que
boa parte dos Concessionários passou os
últimos quatro anos buscando receitas
alternativas nos anos de crise que, felizmente, parecem estar chegando ao fim.
F&I, acessórios, serviços e, em especial, peças. A
boa notícia é que, em 2016, as empresas associadas
ao Sindipeças e Abipeças faturaram nada menos
que R$ 63 bilhões. A notícia ruim é que pouco
desse valor foi parar no bolso dos Concessionários
brasileiros. O motivo, ao menos para o consultor
Fernando Rolim, é claro: “A gestão do negócio
de peças, nas Concessionárias, continua igual
ao que era há 20 anos, tanto do ponto de vista
de gestão de compras quanto do ponto de vista
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de vendas. Não houve evolução”, afirma ele que,
não por acaso, acaba de relançar o livro “Como
transformar peças de reposição em dinheiro na
mão”, publicado, pela primeira vez, no ano 2000.
Para Rolim, os anos de recorde de vendas, que
antecederam a recessão, acabaram fazendo com
que os Concessionários deixassem de lado departamentos importantes do negócio e focassem,
exclusivamente, na venda de novos. “O negócio do
automóvel é cíclico e a postura do Concessionário
é anticíclica, ou seja, ele só se preocupa na crise
e, quando isso acontece, já não tem muito o que
fazer. O pós-venda tem minguado nas Concessionárias. O serviço, que era a fonte principal de
venda de peças, diminuiu muito. O foco da visão
do Concessionário é muito concentrado no carro

“A gestão do negócio de
peças, nas Concessionárias,
continua igual ao que era há
20 anos, tanto do ponto de
vista de gestão de compras
quanto do ponto de vista de
vendas. Não houve evolução”
Fernando Rolim

novo; nem o usado tem tanta atenção. Nesse ciclo,
muitos Concessionários quebram”, lamenta.
Compras – O consultor acredita que uma das causas
que levam o Concessionário a não extrair o máximo de rentabilidade do departamento é o erro na
análise dos números do negócio e a própria gestão
de compras, o que acaba deixando muitas empresas com estoque excessivo e inadequado – muitos
itens de pouca saída armazenados e baixo índice
de atendimento em peças que o consumidor tem
maior demanda.
Para Rolim, isso acontece pelo fato de os Concessionários aderirem, indiscriminadamente, às
promoções que as montadoras lançam, de tempos
em tempos, ou até para que eles possam atingir o
volume mínimo de compras por período. “O negócio de peças não deve ser orientado por promoções. Não tem promoção que faça você vender um
amortecedor para alguém que não precisa”, diz.
Neste contexto, o consultor defende que o
Concessionário trabalhe, basicamente, com três
indicadores: giro de estoque, nível de atendimento
e margem. “Você pode decompor isso em outros
indicadores, mas, fundamentalmente, é isso que
precisa analisar: Se você está vendendo o que
o cliente precisa e se está girando seu estoque,
adequadamente, com a margem ideal. Gestão de
peças é um joguinho com essas três métricas. Você
tem que ter o produto procurado pelo comprador
e manter eficiência do capital alocado. A demanda
não é conhecida, então, é preciso ter estoque para

essa contingência e, também, o menor estoque
possível, para aumentar o giro e reter margem”,
explica Rolim.
Case de Sucesso, com risco de controle – Como exemplo de boas práticas em gestão de peças, Rolim
cita a Toyota, que, segundo ele, criou um sistema
de suprimento automático gerenciado pela própria
montadora, que mantém o estoque dos Concessionários em patamares adequados e com bom nível
de atendimento. “A Toyota não tem estoque nas
Concessionárias, tem aquilo que precisa, porque
a montadora sabe que o que foi vendido. Além
disso, a fábrica monitora o preço de venda das
peças. Se vender por um valor abaixo da tabela,
tem punição. Esse modelo tem um índice de fidelidade muito maior. Mantém o cliente na rede,
não força compra de peça pelo Concessionário e
tem o menor estoque possível”, explica Rolim.
O modelo, apesar de elogiado por Rolim,
pode ter, em sua avaliação, um efeito colateral
perigoso para o Concessionário, já que, caso as
montadoras assumissem, de fato, o gerenciamento
de peças nas revendas, o Concessionário perderia,
definitivamente, o controle do negócio. “No dia
em que toda montadora for igual à Toyota, o
Concessionário vai começar a perder margem.
Porque ela vai controlar tudo. Você tem controle
quando tem estoque. Se você ficar abastecido
pelas montadoras, restrito às regras dela, vai acontecer como na venda de carro novo: Ela vai apenas
comissionar a loja”, alerta.
Revista Dealer
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“Mas, enquanto isso não acontece, quem tem
que fazer essa gestão é a revenda. O Concessionário tem que assumir a paternidade desse negócio,
com indicadores adequados e criar uma gestão
que consiga ser perene, lembrando que o que faz
vender é a necessidade do usuário e não as promoções”, orienta o consultor.
Tecnologia e concorrência – Outro ponto ressaltado
por Rolim, como uma mudança relevante no mercado de peças, é o investimento que as montadoras
têm realizado em tecnologia e desenvolvimento
de produtos, o que gera uma oportunidade, mas
também, uma consequência. Como os carros
estão cada vez mais tecnológicos, a mão de obra
especializada da Concessionária pode ser atrativa
ao consumidor, em caso de defeito ou quebra.
No entanto, a vida útil das peças de um veículo
já é muito maior do que era alguns anos atrás.
Rolim explica que, o aumento de componentes eletrônicos por um lado prende o cliente à

“Como transformar peças de
reposição em dinheiro na mão”
Fernando Gayotto Rolim
Disponível em www.grcp.com.br
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Concessionária, mas, por outro, o carro quebra
menos, tem menos manutenção. “As peças duram
muito mais”, adverte.
Além disso, os Concessionários enfrentam
a profissionalização dos distribuidores de peças
que, nas últimas duas décadas, tomaram boa
parte da demanda que era das revendas. “Hoje o
distribuidor comanda o mercado. Alguns deles
contam com mais de 100 mil itens no estoque,
seja destinado ao consumidor final ou ao varejista. Eles têm peças de todas as marcas. Por isso, o
Concessionário tem que aumentar o sortimento.
E não precisa ser peça cara, pode investir em itens
mais em conta. Peça barata possibilita melhor
margem”, explica.
Para finalizar, Rolim ressalta a importância
daquele que é um dos pontos mais sensíveis na
dinâmica do negócio da distribuição de veículos: a
retenção de clientes. “O índice de retorno é muito
baixo. É assustador o que o Concessionário vem
perdendo em serviços. Ninguém consegue manter
o cliente dentro da oficina. O índice de evasão é
imenso. Há marcas grandes, que apresentam só
15% de retenção do cliente no segundo ano. O
cliente não vai à Concessionária nem para fazer a
revisão obrigatória. Faltam mecanismos de reter
o cliente, manter o contato. Temos que ter um
sistema para fazer o consumidor voltar sempre
à loja, porque aí no dia que ele precisar trocar o
amortecedor, por exemplo, ele troca na Concessionária”, conclui.
Como uma alternativa para o problema da
baixa retenção, ele cita os programas de manutenção preventiva e reparos, bastante comuns no
segmento de caminhões e que permitem várias
composições de serviços, envolvendo desde
trocas de f luidos a reparos, troca de itens de
desgaste e até socorro mecânico. “Existem planos magníficos, os Concessionários conseguem
atender o cliente por qualquer motivo. Ele resolve
o problema do consumidor e ainda tem a fidelidade, tem o consumo dentro do processo. Alguns
clientes meus vendem 80% dos caminhões com
planos de manutenção”, conta, lembrando que a
ideia poderia ser replicada para outros segmentos.
“O Concessionário inf luencia muito pouco a
montadora nos planos de manutenção. Isso deveria ser um foco”, argumenta Rolim, que acredita
que ter um plano de manutenção da montadora
e, eventualmente, até do Concessionário, é uma
ótima alternativa.
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